
14. ELEKTRONSKA SJEDNICA ODBORA  GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA RIJEKA  - 10.05.2022. 

 
D n e v n i   r e d  

1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Odbora održane 30.03.2022. 
2. Isplate zaposlenicima temeljem članka 17. Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugih primitaka i 

Pravilnika o porezu na dohodak na plaći za ožujak i travanj 2022. 
3. Radni odnosi: 

a)  natječaji za zapošljavanjem na određeno vrijeme: 
- Vozač/dostavljač – kuhinjski radnik 
- Kuhinjski radnik 

b) istek probnog roka Svjetlane Gašparović Babić za obavljanje poslova radnog mjesta Voditelj Odjela 
zdravstvenih djelatnosti i Stručnjak zaštite na radu 

4. Prijedlog izmjena u Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta – unutarnja organizacija društva 
5. Izvješće o nastavku radova u Domu Crvenog križa Rijeka 
6. Izvješće o provedenim aktivnostima vezanim za Ukrajinsku krizu – stanje na dan 06.05.2022. 
7. Stručno osposobljavanje djelatnika u pismohranama te polaganje stručnog ispita za upravljanje 

dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva 
8. Program obilježavanja Tjedna Crvenog križa od 8. do 15. svibnja 2022. 
9. Prijava na poziv za uređenje prostora unutar Mjesnog odbora Pećine 

 
AD 1. 
Zapisnik s 13. sjednice Odbora Gradskog društva Crvenog križa Rijeka održane 30.03.2022. jednoglasno je 
usvojen. 
 
AD 2. 
Primljeno je na znanje Izvješće o isplatama zaposlenicima temeljem članka 17. Pravilnika o plaćama, 
naknadama plaća i drugih primitaka i Pravilnika o porezu na dohodak. 
 
AD 3. 
Donesene ja odluka o primanju u radni odnos vozača/dostavljača – kuhinjskog radnika na pola radnog vremena 
zbog povećane potrebe posla na određeno vrijeme do 30.6.2022. 
 
AD 4. 
Raspravljalo se o prijedlogu izmjena u Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta – unutarnja organizacija 
društva. 
 
AD 5. 
Nastavljeni su radovi na uređenju Doma Crvenog križa Rijeka te je donesena odluka o prihvaćanju ponuda za 
izvođenje elektroinstalacijskih radova i radova na uređenju sanitarija. 
 
AD 6. 
Primljene su na znanje informacije vezano za nastavljene aktivnosti u pružanju pomoći za raseljeno 
stanovništvo uslijed Ukrajinske krize i to u registraciji osoba koje se nalaze na području djelovanja GDCK Rijeka i 
pružanje humanitarne i psihosocijalne pomoći. 

 
AD 7. 
Iznesene su i prihvaćene informacije o polaganju stručnog ispita za upravljanje dokumentarnim i arhivskih 
gradivom izvan arhiva. 
 
AD 8. 
Program obilježavanja Tjedna Crvenog križa od 8. do 15. svibnja 2022.g primljena je za znanje i prihvaćen. 
 
AD 9. 
Primljene su na znanje informacije vezano za prijavu po javnom pozivu za uređenje prostora unutar Mjesnog 
odbora Pećine.  
 
Dogovoreno je da će se sjednica Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Rijeka održati u četvrtak, 
02.06.2022. s početkom u 17,00 sati u Domu Crvenog križa Rijeka. 


